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ao nÍvel da consolidação de confas, divetgências significalivas enhe as
procedimenlos a apli'
IFRS/NIRF e as nomas poiluguesas [P0C e DEI sobre os
car relalivamente a ced-as quesÌões e que podem cfiar confusão aos ulilizadores
da informação Íinanceirc, o que, decisivamenle, não conhibui paÍa a melhoda da

Existem,

qualidade dessa mesma inÍormaçã0.
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1,606/2002,

de 79/7,

Regulamento (CEE)
as emPresas que ela-

borem contas consolidadas, cujos valores
mobiliários estejam admitidos à cotação num mercado regulamentado, a partir de 2005 sâo obrigadas a elaborar as suas contas de acordo com as
normas internacionais de contabilidade (lAS

e

IFRS).

Em Porn:gal, passam a existir dois conjuntos de regras contabilísícas para efeitos de elaboração de
contas: o POC e as IASÁFRS, que passarão a ser utilizados por dois conjuntos distintos de empresas.
EoncelÌo de consolldaçÉo

Ao iniciar este pequeno trabalho, desde logo uma
questão se coloca: em que consiste a consolidação
das demonstrações financeiras?
Em termos práticos, consiste em apresentar as de-

monstrações financeiras de um grupo económico
como se de uma única entidade se trate'
As demonstrações financeiras consolidadas compreendem:

- Balanço;
- Demonstração de resultados por natureza e Por
funções;

Demonstração dos fluxos de caixa;
-Anexo ao balanço e demonstração de resultados;
- Relatório de gestão.
Em que consiste a consolidação de balanços?
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Consiste em adicionar linha a linha o valor das

várias rubricas do balanço e substituir o valor
da participação financeira da empresa-mâe na'

filial pelo correspondente valor dos

t3

capitais

próprios (da filial).
Normalmente, nestas situações, o valor de aquisição da participaçâo financeira não coincide com
o correspondente valor da quota-parte dos capitais
próprios. Esta diferença corresponde à "diferença
de aquisição".
tD.Aq. = preço aquisição paricipaçâo financeira quota parte da situação líquidaJ.
De salientar que as normas de consolidação de
contas constantes do Plano Oficial de Contabilidade (POC) designam aquela diferença por "diferença de consolidação", cuja denominaçâo rÁo dâ
uma ideia explícita do que representa aquela diferença (').
A denominação "diferença de aquisição" é mais esclarecedora e proporciona uma ideia imediata do
respectivo conteúdo.
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A fim de "simplificar" e ajudat a compreender a temâtica da "consolidação de balanços e demonstraçôes de resultados" apresenta-se pequeno
exemplo prático teórico, que permitirá Íambém a
anâlise e estudo dos vários procedimentos alternativos no âmbito da consolidação de contas'

de ïomaÍ

Contabilidade

CotlbasenaslAs IFRSpretertcle-seaelaboraçàocle: liclacla com reporte a "N+1.12.31", consicleranclo

A) Balanço consolicleclo colrl reporte a
"

"N.01.0]

B) Balanço e cler.nonstnçlìo cle resultaclos

conso-

o efeito cle irr-rpostos clifer.iclos com base nlma taxa cle IRC cle J0 por cento.
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,\ consolidação anteriormente efectuada encon-

do valol da situação líquida da filial (à data da

tra-se incompleta, pois a "diferença de aquisição"

aquisição)
Diferença Aquisição = 600 - 0,8 X 500 = 200

deve ser imputada aos eÌementos patrimoniais a
que respeitâ, os quais sào valorízados com base
no iusto valor.
A "diferença de aquisição" engloba dois coniuntos de valores: uma parte refere-se a diferenças
de ava\açào em elementos patrimoniais activos e
passivos e o valor remanescente respeita ao "goodwill" ou "negative goodwill".
O qtre é o "goodwill"? Coresponde a tm pagamento antecipado por conta de benefícios económicos futuros de activos que não sejam capazes de ser individualmente identificados e separadamente reconhecidos (n." 52, da IFRS3).
O "goodwill" corresponde à patte da diferença de
aquisição que não é impuúvel a qualquer elemento
patrimonial corpóreo (remanescente; sobre valor).

Diferenças de avaliaçào

Dif." aquisição
?

("goodwill"

ou "negative goodwill)
Em termos práticos, o "goodwill" pode ser calculado por dois processos
1." Processo:

[80

Dif." Aquisiçào 200
(referente a 8oo/ò

,/
\-

:

DiP ava\iaçào
X 0,8 (8070)]

100

?

r12o (Boo/o)l

2.o Processo:

O "goodwill" corresponde à diferença entre o
preço de aquisição daparticipaçào financeira e o
justo valor dos activos e passivos adquiridos {"goodwill" = 600 - [(500 + 100) X 0,8] = 120Ì
Valoes de lmpulação da dlÍeença de aqulslção
Relativamente à imputação da diferença de aquisição, esta pode ser efectuada de acordo com âs
seguintes ópticas:
1." - Diferenças de avaliação e "goodwill" valorizados na base de cem por cento;
2." - Diferenças de avaliaçâo valorrzadas na base
de cem por cento e "goodwill" valorizado, tendo
em atenção a percentagem de participação;
3." - Diferenças de avallaçào e "goodwill" valorizados com base na percentagem de participação.

Calcula-se a diferença de aquisição (DA) = Preço

Esta última hipótese é geralmente utilizada

aquisição paÍticipâção financeira

quando se consolidam demonstrações fi-

-

quota-parte
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Conlabilidade
t-nnceiL:rs pelo métoclo pr-opor.cional. enqLlanto as clues pr.itneiras s:ro r-rtiÌizaclas
ancl o cot-rsolicl a rnos pe lo rnétoclo integral.
A consoliclaç':ìo cle balanços efèctuacla no c2ìsc)
c1 r.r

prírtico zrntelior encontra-se incompleta, pois tÌ.
acorclo colll 2Ìs l-ripóteses cle in-rputaç:ìo cla clitr--

rençr cle aquisiç:ro, haverír que Íazer outro lanc:i_
lìlento qLÌe a seguir.se inclica:

Eontabilidade
Pfocedirnentos recomendados pelas normas in_
ternacionais e pela legislação portuguesa relati_
vafiÌente aos valores de imputação da ,,difer.ença
de aquisição": Da análise d.o n." 22 cla IAS n." 27,
constata-se que a hipótese recomendada é a se_
gunda, ou seja, as diferenças de avaliação são va_
lorizadas na ba.se cle cem por cento e o ,,good_
will" com base na percentagem cle participação.
As norntas porluguesas. mais concr.etanìente a
Directriz Contabilística n." 1, nada referem quan_

to â esta questão.
TraÌomenlo conÌabllísllco

do "goodwlll"

Antes cle enttar propriamente na discussão deste
tema, é inlportante notar que nas operaçôes de
concentraçào (compras e fusões de empresas),
nolmaL-nente o "goodwill" representa uur valor
muito significativo, o qual é muitas múltiplo clo
valor da situaçào líquiclas das empresas aclquiri_
das.
Face aos valores anormal-nente elevaclos

do ,,go-

odwill . os contabilistas e econonristas cliverqenr
na rnelhor soh.rçào para o seu tratanìenlo contabilístico.
De entre outras poclem colocar-se as seguintes
hipóteses:
são possíveis, de entre orÌtfas, as seÉ;uintes hipó_
teses de procedimentos contabilísticos:
a) r'egistado como activo e an'ìol.tizaclo de acor.clo

com a vida útil estimada, fixando normal-nente
as normas um períoclo n-rínimo e máximo cle vi_
da úrtil.

b) abatido directamente aos capitais própr.ios

à

data da aquisiçâo

c) reconhecido colllo um activo incorpóreo não

aÍrcfirzável e sujeito a revisões per.ióclicas de
"inlpairÍìent".
Hipótese A) - Registar o ,.goodwill,'como

activo
sujeito a amortização:
Esta hipótese era preconizada pela IAS n." 22 e é
a recomendada pelas normas portuguesas (Di_
rectriz Contabilística n." 1). No entanto, face aos
novos estudos e desenvolvimentos contabilísti_
cos (IFRS n." 3, IAS n." 36 e FAS n." I42) a vtili-

zação futura deste procedimento (arnortizaçào
do "goodwill") possivehnenre está comprometido.
Acresce ainda o facto de a fixação da vida útil do
"goodwill", ter repercussões nas der-nonstraçôes

financeiras, ao nível clas anortizações, colocancÌo problemas no âmbito cla cornpar-abilidade clas
contas e da norrnalizaçào contabiÌística.
De acordo con a DC n." 1 o período de arnortização deve ser estimado ern ftrnçâo do períoclo cle

vida últil, numa base sistemática, num período que

não exceda cinco anos, a menos que vida Íuil nrai:
extensa possa ser justificada nas clemonstraçôes fì_
nanceiras, não excedendo potérn 20 anos.

Hipótese

B) - Abater o,,goodwill,'ao capital pró_

prio:

A hipótese inclicada na alínea B) (abater o

,,5;o_

oclwill" às reservas consolidadas) não possibilita
o corfecto balanceamento cle custos e proveitos.
clistorcendo a realiclacle.
AÌguns alrtores (Todd Johnson ancl Kimber.ley R.
Petrine, Wy not eliminate goodwill?, estvdo do
FASB;1999) defenclem a elin.rinação do ,,goocl_
wiÌI" por contlapartida cle capital própr.io, cor.n
base nos segr.rintes argulÌlentos:
- "goodwill" constitui ur-na clas pr.incipais cliferenÇas entre o método da conpra e o r]]étodo da
comunhão de interesses. Ao ignorar-se o ,,gooclwill" está a atenLlar-se os efeitos da elirninação clo
método da comunhão de interesse;
- O "goodwilÌ" nào é urn activo, pois não pocle
sel vendido isoladamente;
- Após a aquisição, o "goodwill" nào é facilmen_
te mensuráveÌ;
- A an'ìortização do "goodwill" é arbitrár.ia.
Hipótese C) - Registar o,,goodwill', como acrivo
sujeito a revisões de "impairment":
A l-ripótese C) é recor.nenclada pelo IFRS n." 3 e
pela IAS n." 36 (IASC).
O teste de "impairrnent" consiste em verificar se
o "goodwill" perde valor, tendo como referência
o justo valor on a qllantia recnperável dos acti_
vos e passivos, comparativamente zìo valor inicial
de registo.
Se o justo valor ou a qllantia recuperável for in_
ferior ao valor contabilístico dever-á reconhecerse Llmas perda por "in-rpaimrent,' igual àquela cli_
Ìefença.

Tendo em atenção a existência estudos e contac_
tos entre o IASB e o FASB no sentido de o rnéto_
do da comunhão cle interesses deixar de se aoli_
car na contabllizaçào cle firsoes cle ernpresas to
FASB já aprovolr esta rnedida), prevê-se qlre no
futuro esta seja a soluçào (hipótese C) mais utilizacla, colocanclo-se no entanto algumas clificul_
cÌades pr'áticas na slra aplicaçào.
O FAS n.o 142 recomenda a contabilizaçào do
"goodwill" colllo um activo não amoftizável sujeito a revisôes anuais de "irnpairment", tendo em
atenÇão os seguintes aspectos:

O "goocÌwill" nâo clecresce de valor de forma
igtral e sister-nática de acordo con stanríards;
- O critério de amofiizar o "goodwill', cle acordo
corn a slÌa vicla útil, fixanclo urn per-íodo rnáximo
(40 anos nos EUA e 20 anos nas NIC) é arbitr.ário;
- A amortização sistemática e linear do ,,gooclwill',

-

não apresenta aderência à r.ealiclacle económicar

-

o "goodwill" não dirninua
|alor;
- -\ amortização do "goodwill" não é consistente
-, )ÌÌl a representação fiel do património e dos rePocle acontecer qr,re

-:c

.

-

reconhecer imediatamente uma perda ou gan-

ho após a reavaliaçào.
lnJeresses mlnoriláilos

rrltaclos.

ìestrmindo, o tratamento contâbilístico do "go,tln'ill" "dá volta à cabeça" aos !ìestores, investi:rclores e contabilistas, no sentido de encontrar
,, rrrellror solução qlre possibilite
realização do
^
rbjectivo principal clas demonstraÇÕes
financei:-.ìs: "Proporcionar uma in-ragem verdadeira e
.ipropriada do património bem como dos resul:.rdos.,
Se se amortiza, os gestoÍes não ÉÌostâm muito
.lesta solução, pois causa irnpacte desfavorável

.ro nível dos resultaclos por callsa das amortido "gooclwill". Por outro lado, aos ecorrorlistas coloca-se a difícil qlÌestão de quantifi.:rr o período de anrortizaçào.
Se se abate dilectamente o "goodwill" ao capital
próprio por contrapartida de reservas, resolve os
zrrçòes

ploblemas colocados anteriormente, mas poderá
contradizer a convenção do "balanceamento" de
eustos e proveitos. De facto o "goodwill" foi r"rm
valor pago a mais, que podendo ser considerado
colÌlo Lllrl activo cleveÍá ser posteriormente consiclerado como perda (dirninuições en benefícios
econórnicos).

No âmbito dos interesses minoritários coloca-se

a

próprio ou passivo.
Se a questão fol analisada na óptica do grupo,
podern ser considerados como "terceiros/passivo", no entânto sào accionistas.
As normas portuglresas (DC n." 1) seguiram a
orientação da IAS n." 22 Gevogada pela IFRS
n." 3), considelando-os como LÌma figr.rra híbrida,
colocando-os no balanço numa linha individualizada entre os capitais próprios e o passivo.
A IAS n." 27, recentemente alterada, modificou
aquela orientação, e seguin as orientaçôes das
nonÌÌas americanas, passando a considerar os inqr"restão de saber se são capital

teresses minoritários dentro

do capital próprio,

separadamente do capital próprio dos accionistas da empresa-mãe.
Os interesses minoritários nos resultados do grupo também devem ser divulgados separadamente (n." 33 da IAS n." 27)
Estâ Írltima orientação parece-nos mâis consensual e revela rnelhor aderência à realidade.
0s Inleresses dlleddos e õ consolldôcão de conlas

-\ terceira hipótese parece resolver as desvantagens das preconizadas anteriorrnente, mas vai
colocar grandes ploblemas de subjectiviclade na
r':rlorização do "goodwill"
-\egatiue goodutill - normas portuguesas - Directriz Contabilística n.' 1 - Se o justo valor dos activos e passivos identificáveis for superior ao cusro de aquisição, a diferença pode ser repafiida
pelos activos não monetários individuais adquiriclos, na propor'ção dos iustos valores destes. Alternativamente, esta diferença pode ser tratada
corl-ro ploveito difelido e imputada a resultados
numa base sistemática, durante um per'íodo que
nào uÌtrapasse cinco anos, a menos que período
mais extenso possa ser justificaclo nas demonstraçòes financeiras, não exceclendo porém 20
rnos. [n." 3.2.6. da DC n." 1]
Tratamento recomendado pelo IFRS 3 - O IFRS
n.o 3 refere qlÌe se o justo valor clos activos e passivos adquiridos excecle o preço de aquisição, tal
tìcto pocielá dever-se a:
- erros de avaliaçãol
- compra baraÍa" ("bargain purcbase") (n." 57
tìo IFRS n." 3);
O n." 56 do IFRS n.o 3 recomenda os seguintes
ploceclimentos:
- reavaliar a iclentificação e a medição dos activos e passivos acÌquiridos;

Resultado contabilístico e resultado fiscal são
duas grandezas distintas. O resultado contabilístico é obtido através da contabilidade, fazendose o sell apllrarìento na demonstração de resultados, enquanto o resultado fiscal é obtido a partir do restrltado contabilístico, sendo para o efeito efectuadas correcções, acréscimos e deduções,
em conformidade com as disposições do CIRC Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas.

A diferença entre estes dois resultados deve-se

à

existência de diferenças tempestivas, temporárias
e permanentes.
As diferenças definitivas (permanentes) correspondem a clÌstos e proveitos contabilísticos que

não são considerados para efeitos íiscais

(zrg.

rnr-rltas, etc).

As diferenças tempestivas correspondem a diferenças existentes entre resultados contabilísticos
e fiscais que se originam num período e revertem
nllm ou mais períodos subsequentes (rg. provisões, amortizações extraordinárias, mais-valias
fiscais, etc.).
As diferenças temporárias são diferenças entre a
base tributária de um activo ou passivo e â suâ
qrÌantia escriturada no balanço.
A base fiscal (tlibutária) de um activo ou de Lrm

Contabilidade
passivo é a quantia atribuícla a esses activo ou
passivo pala finalidacles de tributação.
As diferenças temporárias aincla podem subdividir-se em:
- difelenças temporárias tributáveis - que são diferenças temporárias de que resultarn quantias
tributáveis na determinaçào do h,rcr-o tributável

(perda fìscal) de per'íodos futuros quando

a

quantia escriturada do activo ou clo passivo seja
recuperada ou liquiclada.
- diferenças temporárias dedutíveis - que são diferenças temporárias de que resultam qLlantias
que são dedr-rtíveis na deterrninação do lucro tributável (perda fiscal) de períodos futuros quando a quantia escrituracla do activo ou do passivo
seia recuperada or,r liquidada.
Todas as diferenças tenpestivas sào diferenças
temporárias.

Daquelas diferenças somente as tempestivas e
temporárias dão origem à contabilização de impostos cliferidos.
lmposÌos dlÍeddos e "diÍerenças de avallaçã0"

Na consolidaçào de contas, as operaçÒes que
normalmente originam contabilização cle impos-

tos cliferidos sào as diferenças de avaliação em
elementos patrimoniais quando se imputa a ,,diferença de aquisição".
De salientar qlle na consolidação cle contas a
contabilização de impostos diferidos relacionados con .diferenças de avaliaçào em elementos
patrimoniais, a IAS n." 12, revela aiguma incoerência ao preconizar qile aqueles impostos di-

feridos devem ser imputados ao "goodwill", o
qlle aumenta ainda mais o valor claqr,rela rnbrica
lque a IAS n." 72 cliz qr,re é um resícluo (n." 21)],
e não revela ader'ência à realiclacle.
Seria preferível imputar os impostos clifericlos relacionados com diferenças de avaliaçào aos elenentos patrimoniais a que respeitam.
lmposÌos dlÍeddos e eliminação
de resullados inJernos contidos em acllvos

No ârnbito da consolidação cle contas e relativamente à eliminaçào de resr.rÌtados internos
contidos em activos (r'esultados intefnos contidos enr stocks e mais/menos valias) o n! 47 da
Directriz Contabilística n." 28 refere que "deverl
também ser reconhecidos nas contas consolidadas passivos por impostos diferidos e activos
por impostos diferidos no que respeita aos resuÌtados não lealizados escriturados em operações dentro do gnrpo e integraclos na qllantia dos activos,.

A IAS n." 72 nào é clara quanto a esta matéria.
pols na sìia estrlÌtlÌra nacla refere. Apenas no
Apêndice A) no n.o 11 clo exemplo B) refere que
.os lucros nào realizados resultantes de transacçÕes intra-gmpo sào elininados da quantia
escrituracÌa de activos tais como inventários, acti-

vos fixos tangíveis mas nenhum

ajustamento

equivaÌente é feito para finaÌidade de irnpostos".
A Norma Americana FAS n." 109 (n." 121), r-efere
que os impostos diferidos referentes a resultados
internos são dedr.rtíveis na entidade compraclora
quanclo aqueles resultados forem recnperados e
divulgados nas demonstrações financeira consolidadas.
Contabilização dos impostos diferidos referentes ao
caso pútico anterior -> B) N+2.12.31
Retomando o caso plático anteriot', considerando
a contabtlizaçào dos impostos cliferidos com base nllma taxa de 30 por cento, haveria aincla qr.re
fazer os seguintes lançamentos:

ï0t

Ealanço

I

e demonskacão de resultados consolidados em "N+l.le.3l"

hipolese
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-

diÍeíencõs de dvalÍôção e'qoodwill'vôloÍizòdos na base
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Fusões de empÍesôs

Método da comunhão de interesses (conhecido

Fusão é a operação pela qual uma ou várias so_
ciedades, por meio de uma dissolução sem liqui-

os activos e passivos a transferir são registados
pelos valores que tinham nas empresas originárias e não se verifica o reconhecimento do ,,goodwill".

dação, transfeÍem pata outra ou para sociedáde
que elas constituem, todo o seu património activo e passivo, mediante a atribuição aos accionis_
tas da ou das sociedades incorporadas de acções
da sociedade incorporante e, eventualmente, de
uma quantia em dinheiro não superior a dez por
cento do valor nominal das acções assim atribuí_
das ou, na falta de valor nominal, do seu valor
contabilístico.
A fusão de empresas pode revestir as modalidades de:

-

incorporação de uma ou várias sociedades nu-

ma outra sociedade;

constituição de nova sociedade a pafiiÍ d^s
existentes.
As fusões podem ser contabilizadas por dois métodos:
- método da comunhão de interesses (método de
fusão; "pooling of interests method,,);
- método da compra.
Método da compra - os activos e passivos adquiridos são registados pelo justo valor, verificando-se o reconhecimento do ,,goodwill,,.

-

como método de fuSo: 'pooling of intercsts method'):

As normas americanas (FAS n.o 141), desde 2001.
recomendam que todas as operações de concen-

tração de empresas sejam contabilizadas pelo
método da compra.

A Íusão de empresas pode ÍevesliÍ ôs modalidades da incorpoÍõção de uma ou váÍias sociedades numa ouha sociedade;
consliluição de novd sociedõde a paÍlií das existenles. As
ÍusÕes podem seÍ conlôbilizadas poÍ dois méfodos: melodo da
comunhão de interesses lmÉ]odo de fusão; "pooling of inleresls
mefhod"l; melodo da compra
A IFRS n." 3, aprovada em Março/2004 (para começaÍ a ser aplicada em 2005) seguiu idênüca
orientação, proibindo também a aplicação do
método da comunhão de interesses nas operações de concentração de empresas.
As normas poÍtuguesas (DC n." L) ainda permitem a utilização dos dois métodos.
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"Negalive goodwill"

In.e

e dmorlizado
anos
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Ao nível da consolidação de contas existem divergências significativas entre as IFRS/NIM e as
normas portuguesas (POC e DC) sobre os proce-

normas de consolidação de contas denominava aquela dife-

a aplLcaÍ relativamente a certas
questões, e que vão criar confusão aos utilizado-

constou a designação "díferença de consolidaçã.o".

dimentos

(r) O anteprojecto do Decreto-Lei n." 238/97, de 2/7, relativo às
rença

por "diferença

de aquisição", no entanto, na versão final

res da informação financeira (sócios; investido-

(')

res; credores, etc.), o que não contrib[írâ para a

tica mundial, a nível interno talvez não faça sentido caminhar

melhoria da qualidade da informação. Se relativamente a uma mesma questão existem procedimentos completamente distintos e que influenciam significativamente os resultados das empresas, é evidente que se o utilizador da informação
financeira não for um especialista, esta situação
cria alguma confusão.
A fim de evitar o problema anteriomente referido, talvez seja preferível caminhar no sentido da
normalização contabilística, em que os benefícios e vantagens poderão ser superiores aos custos referentes à uilização de dois sistemas contabilísticos distintos ().
Caso seja esta a opção adoptada, torna-se imperioso e uÍgente proceder à alteraçào do POC Plano Oficial de Contabilidade. *
(Texto recebido pela CTOC
em

Maia de 2005)

Se

um dos objectivos das IFRS é a normalizaçào contabilís-

em sentido contÍário às principais recomendações das nomas
internacionais de contabilidade, não obstante alguns dos procedimentos recomendado pelas IFRSÂAS carecerem de revisão,
pois sâo incoerentes e algo confusos.
I

